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หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
และเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพจิารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ  

วัตถุประสงค์ 
 
 บริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ค ำนงึถึงสทิธิและผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุกลุม่ ไมว่ำ่จะเป็น 
ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ รำยยอ่ย บคุคลธรรมดำ หรือสถำบนั ด้วยควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกนั ดงันัน้ เพื่อ เป็นการอ ำนวยควำม 
สะดวก และเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นมีสว่นร่วมในกำรประชุมผู้ ถือหุ้นมำกขึน้ อนัเป็นกำรสง่เสริมระบบกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี 
ผู้ ถือหุ้นสำมำรถเสนอช่ือบุคคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และมีคุณสมบตัิที่เหมำะสม เพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็น 
กรรมกำรของบริษัทฯ เป็นการลว่งหน้ำก่อนกำรประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
 
 บริษัทฯ ได้ก ำหนดหลกัเกณฑ์กำรให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวำระกำรประชุมที่เป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของ 
บริษัทฯ และการเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลอืกตัง้เป็นกรรมกำร โดยกำรคดัเลือกบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมำะสม โดย 
กำรเสนอทัง้สองเ ร่ืองนี  ้ ต้องสอดคล้องกับกฎหมำยและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อ
พิจำรณำตอ่ไป 
 
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถอืหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
เลือกตัง้เป็นกรรมการ 
 
ข้อ 1. คุณสมบัติของผู้ถอืหุ้น 
 

1.1  ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
เลือกตัง้เป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี ้
1.1.1) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และมีสดัสว่นกำรถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยแล้ว 

ทัง้หมดของบริษัทฯ  โดยอำจเป็นผู้ ถือหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยรวมกนัได้ หรือ 
1.1.2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และมีสดัส่วนกำรถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยแล้ว 

ทัง้หมดของบริษัทฯ  โดยอำจเป็นผู้ ถือหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยรวมกันได้  และต้องถือหุ้นในสดัสว่น 
ดงักล่ำว ต่อเนื่องมำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี นบัแต่วนัที่เสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้น หรือ 
เสนอช่ือบุคคล เพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำร และยังคงมีสิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุม 
สำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปีนัน้ๆ 

1.1.3) ต้องแสดงหลกัฐำนกำรถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตำมข้อ 1.1.1 หรือ ข้อ 1.1.2 
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ข้อ 2. การเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถอืหุ้น 
 

2.1  การเสนอระเบียบวาระการประชุม 
       บริษัทฯ จะก ำหนดล ำดบัระเบียบวำระกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปีเป็นปกติ ดงันี ้
 2.1.1) พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ผำ่นมำ 
 2.1.2) พิจำรณำรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท 
  2.1.3) พิจำรณำอนมุตัิงบดลุและงบก ำไรขำดทนุของบริษัท 
  2.1.4) พิจำรณำอนมุตัิกำรจ่ำยเงินปันผลและกำรจดัสรรเงินทนุส ำรองตำมกฎหมำย 
  2.1.5) พิจำรณำกำรเลอืกตัง้กรรมกำรแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
  2.1.6) พิจำรณำอนมุตัิกำรจ่ำยคำ่ตอบแทนกรรมกำร 
  2.1.7) พิจำรณำอนมุตัิแตง่ตัง้และก ำหนดคำ่ตอบแทนผู้สอบบญัชี 
  2.1.8) พิจำรณำเร่ืองอื่นๆ (ถ้ำมี) 
 

2.2  การสงวนสิทธิไม่บรรจุเร่ืองดังต่อไปนีเ้ป็นวาระการประชุม 
2.2.1) เร่ืองที่ขดักับกฎหมำย ประกำศ ข้อบงัคบั กฎและระเบียบต่ำงๆ ของหน่วยงำนรำชกำร  หรือหน่วยงำน 

ที่ก ำกับดูแลบริษัทหรือไม่เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ข้อบงัคบั มติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น หรือหลกักำรก ำกับ  
ดแูลกิจกำรท่ีดีของบริษัท 

2.2.2) เร่ืองที่เป็นประโยชน์ของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใดโดยเฉพำะ 
2.2.3) เร่ืองที่เก่ียวกบักำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งผู้ ถือหุ้นไม่ได้แสดงให้เห็นถึงเหตอุนัควรสงสยัเก่ียวกบั  

ควำมไมป่กติของเร่ืองดงักลำ่ว 
2.2.4) เร่ืองที่อยูน่อกเหนืออ ำนำจที่บริษัทจะด ำเนินกำรได้ 
2.2.5) เร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นในรอบ  12 เดือนที่ผ่ำนมำ และได้รับมติสนบัสนนุด้วยเสียง 

น้อยกว่ำร้อยละ  10 ของจ ำนวนสิทธิที่ออกเสียงทัง้หมด โดยที่ข้อเท็จจริงยงัไม่ได้มีกำรเปลี่ยนแปลง  
อยำ่งมีนยัส ำคญั 

2.2.6) เร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลูไมค่รบถ้วน ไมถู่กต้อง และไมส่ำมำรถติดตอ่ผู้ ถือหุ้นท่ีเสนอได้ 
  

2.3  ขัน้ตอนการพิจารณาการเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถอืหุ้น 
2.3.1) ผู้ ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อ 1 ต้องจัดท ำหนงัสือเสนอระเบียบวำระกำรประชุมต่อคณะ 

กรรมกำรบริษัท โดยใช้แบบเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี (แบบ ก.) หรืออำจ 
แจ้งเร่ืองอย่ำงไม่เป็นทำงกำรทำงโทรสำรที่ 02-105-6787 ต่อ 1027 หรืออีเมล์ของเลขำนุกำรบริษัท 
CompanySecretary@nirvanadaii.com ก่อนส่งต้นฉบับ ทัง้นี  ้ผู้ ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบบัของแบบเสนอ 
ระเบียบวำระกำรประชุมสำมญัประจ ำปี (แบบ ก.) พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐำน หลกัฐำนกำรถือหุ้น 
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ตำมหลกัเกณฑ์ในข้อ  1.1.3 ให้ถึงบริษัทฯ ภำยในวนัที่ 31 ธันวำคม 2560 เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัท
มีเวลำเพียงพอในกำรพิจำรณำระเบียบวำระกำรประชมุ 

2.3.2)  ในกรณีที่เป็นผู้ ถือหุ้นหลำยรำยรวมกนั และมีคณุสมบตัิครบถ้วนตำมข้อ 1  ในกำรเสนอระเบียบวำระ 
กำรประชุมต่อคณะกรรมกำรบริษัท ผู้ ถือหุ้ นรำยแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบเสนอระเบียบวำระ 
กำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี  (แบบ ก.) ให้ครบถ้วนพร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐำน และผู้ ถือหุ้นรำยที่  
2 เป็นต้นไป กรอกข้อมลูเฉพำะในสว่นที่ (1) และ (2) ของแบบเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมญั 
ผู้ ถือหุ้นประจ ำปี (แบบ ก.) ให้ครบถ้วนและลงช่ือไว้เป็นหลกัฐำน และให้รวบรวมแบบเสนอระเบียบวำระ 
กำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี (แบบ ก.) และหลกัฐำนกำรถือหุ้น พร้อมเอกสำรประกอบเพิ่มเติม 
(ถ้ำมี) ของผู้ ถือหุ้นทุกรำยเป็นชุดเดียวกนั ให้ถึงบริษัทภำยในวนัที่ 31 ธันวำคม 2560 เพื่อให้คณะ 
กรรมกำรบริษัทมีเวลำเพียงพอในกำรพิจำรณำระเบียบวำระกำรประชมุ 

2.3.3)  ในกรณีที่เป็นผู้ ถือหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำย และมีคณุสมบตัิครบถ้วนตำมข้อ 1 ต้องกำรเสนอระเบียบ 
วำระกำรประชุมมำกกว่ำ 1 ระเบียบวำระ ผู้ ถือหุ้นจะต้องจัดท ำแบบเสนอระเบียบวำระกำรประชุม 
สำมญัประจ ำปี (แบบ ก.) 1 ใบต่อ 1 ระเบียบวำระ พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐำนให้ครบถ้วนให้บริษัท 
ภำยในวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทมีเวลำเพียงพอในกำรพิจำรณำระเบียบวำระ 
กำรประชมุ 

2.3.4)  บริษัทฯ โดยเลขำนกุำรบริษัทจะติดตอ่กบัผู้ ถือหุ้นที่เสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น ภำยใน 
วนัที่ 15 มกรำคม 2561 ในกรณีที่มีกำรแก้ไขหรือต้องกำรขอข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ ถือหุ้นนัน้ๆ  จะต้องส่ง 
เอกสำรให้ถึงบริษัทภำยในวนัท่ี 31 มกรำคม 2561 

2.3.5)  คณะกรรมกำรบริษัทจะเป็นผู้พิจำรณำควำมเหมำะสมของระเบียบวำระกำรประชมุที่ผู้ ถือหุ้นเสนอ เร่ืองที่ 
ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริษัทจะบรรจุเป็นระเบียบกำรประชุมในหนังสือเชิญประชุม 
ผู้ ถือหุ้ น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทและส ำหรับเร่ืองที่ ไม่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำก 
คณะกรรมกำรบริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้ นทรำบ พร้อมทัง้ชีแ้จงเหตุผลผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ  
หรือช่องทำงกำรเผยแพร่ข้อมลูอื่นท่ีเหมำะสมตอ่ไป ทัง้นี ้ค ำวินิจฉยัของคณะกรรมกำรบริษัทถือเป็นท่ีสดุ 

 
ข้อ 3. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
 
 3.1 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการบริษัท 
        บคุคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำรต้องมีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ำม ดงันี ้

3.1.1) มีคุณสมบัติตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎระเบียบต่ำงๆ  ตลอดจนมีคุณสมบัติตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อบังคับ 
ของบริษัทฯ 

3.1.2) ต้องส ำเร็จกำรศกึษำขัน้ต ่ำระดบัปริญญำตรีในสำขำใดก็ได้ 
3.1.3) เป็นผู้มีควำมรู้ ความเข้าใจในกิจกำรของบริษัทฯ และสำมำรถอทุิศเวลำได้อย่ำงพอเพียง ตลอดจนใช้ 

ควำมรู้ ควำมสำมำรถที่มีเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ 
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3.1.4) เป็นผู้มีควำมซื่อสตัย์ สจุริต  
3.1.5) กรรมกำรต้องไมด่ ำรงต ำแหนง่เป็นกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกวำ่  5 แหง่ 

 
 3.2 คุณสมบัติเพิ่มเติมของกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบ 

3.2.1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนช ำระแล้วของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เก่ียวข้อง 
และให้นบัรวมหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องด้วย 

3.2.2) ไม่มีสว่นร่วมในกำรบริหำรงำน ไม่เป็นลกูจ้ำง พนกังำน หรือที่ปรึกษำที่ได้รับเงินเดือนประจ าในบริษัทฯ 
บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทท่ีเก่ียวข้อง หรือผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ 

3.2.3) ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม 
บริษัทท่ีเก่ียวข้อง หรือผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ 

3.2.4) ไมเ่ป็นผู้ที่เก่ียวข้องหรือญำติสนิทของผู้บริหำรหรือผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ 
3.2.5) ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตัง้เพื่อรักษำผลประโยชน์ของกรรมกำรบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ 

ผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ 
3.2.6) สำมำรถปฏิบตัิหน้ำที่และให้ควำมเห็นอยา่งเป็นอิสระ 

 
 3.3 ขัน้ตอนในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

3.3.1) ผู้ ถือหุ้นที่มีคุณสมบตัิครบถ้วนตำมข้อ 1 ต้องจัดท ำหนงัสือแบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อ รับการพิจารณา
เลือกตัง้เป็นกรรมกำรต่อคณะกรรมกำรบริษัท โดยใช้แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้
เป็นกรรมกำร (แบบ ข.) หรืออำจแจ้งเร่ืองอย่ำงไม่เป็นทำงกำรทำงโทรสำรที่  02-105-6787 ต่อ 1027 
หรือทางอีเมล์ของเลขำนุกำรบริษัท CompanySecretary@nirvanadaii.com ก่อนส่งต้นฉบับ ทัง้นี ้
ผู้ ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของแบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมกำร (แบบ ข.) 
พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐำน หลกัฐำนกำรให้ควำมยินยอมของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือเพื่อ รับการ
พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมกำร (แบบ ข.) หลักฐำนกำรถือหุ้ นตำมหลักเกณฑ์ในข้อ 1.1.3 และ 
เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำด้ำนคณุสมบตัิ ได้แก่ กำรศึกษำและประวตัิกำรท ำงำนของบุคคลที่ได้รับ 
กำรเสนอช่ือ โดยส่งให้ถึงบริษัทภำยในวนัที่ 31 ธันวำคม 2560 เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทมีเวลำ 
เพียงพอในกำรพิจำรณำบคุคลเพื่อรับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมกำร 

3.3.2) ในกรณีที่เป็นผู้ ถือหุ้นหลำยรำยรวมกนั และมีคณุสมบตัิครบถ้วนตำมข้อ  1 ในกำรเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับ
การพิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมกำรต่อคณะกรรมกำรบริษัท ผู้ ถือหุ้ นรำยแรกต้องกรอกข้อมูลใน  
แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมกำร (แบบ ข.) ให้ครบถ้วน พร้อมลงช่ือ 
ไว้เป็นหลกัฐำน และผู้ ถือหุ้นรำยที่ 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมลูเฉพำะในสว่นที่ (1) และ (2) ของแบบ 
เสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมกำร (แบบ ข.) ให้ครบถ้วนและลงช่ือไว้เป็นหลกัฐำน 
ให้รวบรวมแบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมกำร (แบบ ข.)  และหลักฐำนกำรถือหุ้น พร้อมเอกสำร 

mailto:CompanySecretary@nirvanadaii.com
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ประกอบเพิ่มเติม (ถ้ำมี) ของผู้ ถือหุ้นทกุรำยเป็นชดุเดียวกนั โดยสง่ให้ถึงบริษัทภำยในวนัที่  31 ธันวำคม 
2560 เพื่อให้คณะกรรมกำรมีเวลำเพียงพอในกำรพิจำรณำบคุคลเพื่อพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมกำร 

3.3.3) ในกรณีที่เป็นผู้ ถือหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยรวมกนั และมีคณุสมบตัิครบถ้วนตำมข้อ  1 เสนอช่ือบคุคล 
เพื่อพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมกำรมำกกว่ำ 1 ท่ำน  ผู้ ถือหุ้นจะต้องจดัท ำแบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อ
พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมกำร (แบบ ข.) 1 ใบต่อกรรมกำร  1 ท่ำน พร้อมลงลำยมือช่ือไว้เป็นหลกัฐำน 
ให้ครบถ้วน และแนบหลกัฐำนกำรให้ควำมยินยอม  ของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือในแบบเสนอช่ือ 
บคุคลเพื่อพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมกำร (แบบ ข.) เอกสำรประกอบกำร พิจำรณำด้ำนคณุสมบตัิ ได้แก่ 
กำรศึกษำ และประวตัิกำรท ำงำนของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำรทุกคนด้วย โดยสง่ให้ถึง 
บริษัทฯ ภำยในวนัที่  31 ธันวำคม 2560 เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัท มีเวลำเพียงพอในกำรพิจำรณำ 
บคุคลเพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมกำร  

3.3.4)  บริษัทฯ โดยเลขำนุกำรบริษัทจะติดต่อกับผู้ ถือหุ้นที่เสนอช่ือบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็น 
กรรมกำร ภำยในวนัที่ 15 มกรำคม 2561 ในกรณีที่มีกำรแก้ไขหรือต้องกำรขอข้อมลูเพิ่มเติม ผู้ ถือหุ้น 
นัน้ๆ จะต้องสง่เอกสำรให้ถึงบริษัทฯ ภำยในวนัท่ี  31 มกรำคม 2561 

3.3.5) คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน จะเป็นผู้พิจำรณำคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับกำร  
เสนอช่ือดังกล่ำว เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทต่อไป ทัง้นี  ้ค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรบริษัท 
ถือเป็นที่สดุ ส ำหรับบคุคลที่ไม่ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทรำบพร้อมชีแ้จงเหตผุลเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
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แบบ ก. 
 

 
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 

 
(1) ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว ____________________________________________________________________________ 
เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท เนอวานา ไดอิ จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวน ________________________________________________ หุ้น 
อยูบ้่ำนเลขท่ี __________________ ถนน _____________________________ ต ำบล/แขวง ____________________________ 
อ ำเภอ/ เขต _________________________ จงัหวดั ____________________ หมำยเลขโทรศพัท์มือถือ ___________________ 
หมำยเลขโทรศพัท์บ้ำน / ที่ท ำงำน _________________________ E-mail (ถ้ำมี) _____________________________________ 
(2) ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ขอเสนอระเบียบวำระกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี _________________________________ 
เร่ือง _________________________________________________________________________________________________ 
(3) โดยมีข้อเสนอเพื่อพิจำรณำ ____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
และมีข้อมลูประกอบที่จะเป็นประโยชน์ตอ่กำรพิจำรณำ (เช่น ข้อเท็จจริง หรือเหตผุล เป็นต้น) 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
ซึง่มีเอกสำรประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงช่ือรับรองควำมถกูต้องไว้แล้วทกุหน้ำ จ ำนวน ______________ แผน่ 
 
 ข้ำพเจ้ำรับรองวำ่ ข้อควำมในแบบ ก. นี ้พร้อมหลกัฐำนกำรถือหุ้น และเอกสำรประกอบเพิ่มเติม ถกูต้องทกุประกำร 
และเพื่อเป็นหลกัฐำน ข้ำพเจ้ำจึงได้ลงช่ือไว้เป็นส ำคญั 
 
      _____________________________________ ผู้ ถือหุ้น 
      (_____________________________________) 
      วนัท่ี _________________________________ 
 
 
หมายเหตุ    1. ผู้ ถือหุ้นต้องแนบหลกัฐำนกำรถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจำกบริษัทหลกัทรัพย์หรือหลกัฐำนอ่ืนจำกตลำดหลกัทรัพย์ฯ และส ำเนำ  

บัตรประจ ำตัวประชำชน/หนังสือเดินทำง (หำกเป็นชำวต่ำงประเทศ)  พร้อมทัง้รับรองส ำเนำถูกต้อง และในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเป็น 
นิติบคุคลจะต้องแนบส ำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคลและส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน/หนังสือเดินทำง  (หำกเป็นชำวต่ำงประเทศ) 
ของกรรมกำรผู้ มีอ ำนำจที่ได้ลงชื่อไว้ในแบบเสนอระเบียบวำระกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี (แบบ ก.) ฉบบันี ้พ ร้อมทัง้รับรอง 
ส ำเนำถกูต้อง 
2. กรณีผู้ ถือหุ้นมีกำรแก้ไขค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อสกลุ จะต้องแนบส ำเนำหลกัฐำนกำรเปลี่ยนแปลงดงักลำ่ว พร้อมทัง้รับรองส ำเนำถกูต้อง 
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 กรุณาส่ง 
 
   เลขานุการบริษัท 
   บริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากัด (มหาชน) 
   123 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ชัน้ 11 

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล  
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  

 
       (แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น) 
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แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพจิารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
 
(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ____________________________________________________________________________ 
เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากดั (มหาชน) จ านวน ________________________________________________ หุ้น 
อยูบ้่านเลขท่ี ____________ ถนน _________________________________ ต าบล/แขวง ______________________________ 
อ ำเภอ/เขต ______________________ จงัหวดั ______________________ หมำยเลขโทรศพัท์มือถือ ____________________ 
หมายเลขโทรศทัพ์บ้าน/ที่ท างาน ____________________________ E-mail (ถ้ามี) ___________________________________ 
(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอช่ือนาย/นาง/นางสาว ______________________________________________________ 
อาย ุ__________ ปี เป็นกรรมการบริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากดั (มหาชน) ซึง่มีคณุสมบตัิครบถ้วนและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตาม
หลกัเกณฑ์ของบริษัท และมีหลกัฐานการให้ความยินยอมของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา
ด้านคณุสมบตัิ ได้แก่ การศึกษา และประวตัิการท างานและเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงช่ือรับรองความถกูต้องไว้แล้วทกุ
หน้า จ านวน _________________ แผน่ 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบ ข. นี ้พร้อมหลกัฐานการถือหุ้น หลกัฐานการให้ความยินยอม และเอกสาร
ประกอบทัง้หมด ถกูต้องทกุประการเพื่อเป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงช่ือไว้เป็นส าคญั 
 
 
      _________________________________________ ผู้ ถือหุ้น 
      (________________________________________) 
      วนัท่ี _____________________________________ 
(3) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว ______________________________________ บคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการตาม (2) 
ยินยอมและรับรองว่ามีคณุสมบตัิครบถ้วนและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตาม (2)ข้างต้น รวมทัง้ยอมรับการปฏิบตัิตามการก ากบั
ดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทและเพื่อเป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงช่ือไว้เป็นส าคญั 
 
      _____________________________________ ผู้ที่ได้รับกำรเสนอช่ือ 
      (____________________________________) 
      วนัท่ี ________________________________ 
 
หมายเหตุ  1. ผู้ ถือหุ้นต้องแนบหลกัฐำนกำรถือหุ้น ได้แก่ หนงัสือรับรองจำกบริษัทหลกัทรัพย์หรือหลกัฐำนอ่ืนจำกตลำดหลกัทรัพย์ฯ และส ำเนำ  

บัตรประจ ำตัวประชำชน/หนังสือเดินทำง (หำกเป็นชำวต่ำงประเทศ) พร้อมทัง้รับรองส ำเนำถูกต้อง และในกรณีที่  ผู้ ถือหุ้ นเป็น 
นิติบคุคลจะต้องแนบส ำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคลและส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน/หนังสือเดินทำง (หำกเป็นชำวต่ำงประเทศ) 
ของกรรมกำรผู้ มีอ ำนำจที่ได้ลงช่ือไว้ในแบบเสนอชื่อบคุคลเพ่ือเป็นกรรมการ (แบบ ข.) ฉบบันี ้พร้อมทัง้ รับรองส ำเนำถกูต้อง 
2. กรณีผู้ ถือหุ้นมีกำรแก้ไขค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อสกลุ จะต้องแนบส ำเนำหลกัฐำนกำรเปลี่ยนแปลงดงักลำ่ว พร้อมทัง้รับรองส ำเนำถกูต้อง 

 

แบบ ข. 
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    กรุณาส่ง 
 
   เลขานุการบริษัท 
   บริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากัด (มหาชน) 
   123 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ชัน้ 11 

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล  
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
 

        (แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพจิารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ) 
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ข้อมูลส าหรับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 

1. ช่ือ-ช่ือสกลุ (1) ภาษาไทย ............................................................. (ช่ือสกลุเดิม...........................................................) 
          (2) ภาษาองักฤษ ...................................................................................................................................... 
2. วนัเดือนปีเกิด ................................................................... ปัจจบุนัอาย ุ..................... .ปี 
3. สญัชาติ ...................................................... 
4. ฐานะสมรส   (1) คูส่มรสช่ือ .................................................................... (ช่ือสกลุเดิม .................................................)  
           (2) มีบตุร .................. คน  คือ 
 

4.1     เกิด พ.ศ. 

  สถำนท่ีท ำงำน     

  ต ำแหนง่     

4.2     เกิด พ.ศ. 

  สถำนท่ีท ำงำน     

  ต ำแหนง่     

4.3     เกิด พ.ศ. 

  สถำนท่ีท ำงำน     

  ต ำแหนง่     
 

5. (1) ท่ีอยูส่ถานประกอบธุรกิจปัจจบุนั ช่ือสถานประกอบธุรกิจ  ............................................................................. 
      เลขที่ ........................ ตรอก/ ซอย ...................... ถนน .................................. 
      ต าบล/แขวง ................................ อ าเภอ/เขต ............................................... 
      จงัหวดั .......................................... โทรศพัท์ .................................................. 
     (2) ท่ีอยูส่ถานท่ีพ านกัอาศยั   ช่ือสถานประกอบธุรกิจ  ............................................................................... 
      เลขที่ ........................ ตรอก/ ซอย ...................... ถนน .................................. 
      ต าบล/แขวง ................................ อ าเภอ/เขต ............................................... 
      จงัหวดั .......................................... โทรศพัท์ .................................................. 
6. คณุสมบตัิตามวิชาชีพ 
    (1) คณุวฒุิทางการศกึษา (โปรดแนบหลกัฐานทางการศกึษา) 
        ช่ือสถาบนัท่ีส าเร็จการศกึษา   ช่ือคณุวฒุิและสาขาวิชาเอก   ปีที่ส าเร็จ 
................................................................    ..................................................................         ............................ 
................................................................    ..................................................................         ............................ 
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(2) หลกัสตูรการฝึกอบรมหรือสมัมนาที่เก่ียวข้องกบัการเป็นกรรมการ 
        ช่ือหลกัสตูร     ผู้จดัหลกัสตูร   ปีที่เข้าร่วม 

................................................................    ..................................................................         ............................ 

................................................................    ..................................................................         ............................ 

................................................................    ..................................................................         ............................ 
 

7. ประสบการณ์การท างานจนถึงปัจจบุนั 
   ช่ือสถานท่ีท างาน      ประเภทธุรกิจ   ต าแหนง่งาน ตัง้แตปี่ 25...... ถงึ 25...... 
                 รวม ........... ปี 

.........................................................         .........................................     .........................    ............................... 

.........................................................         .........................................     .........................    ............................... 

.........................................................         .........................................     .........................    ............................... 

.........................................................         .........................................     .........................    ............................... 
 

8. การถือหุ้นในบริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี ........................................ (วนัท่ีได้รับการเสนอช่ือ) 
 หุ้นสามญั ............................................ หุ้น 
 หุ้นบริุมสทิธิ......................................... หุ้น 
นอกจากนัน้ คูส่มรส ถือหุ้นสามญั .................................. หุ้น   หุ้นปริมสทุธิ ..................................... หุ้น 
บตุร  (1) ................................................................. หุ้นสามญั ......................... หุ้น   หุ้นบริุมสทิธิ ........................ หุ้น 
         (2) ................................................................. หุ้นสามญั ......................... หุ้น   หุ้นบริุมสทิธิ........................ หุ้น 
         (3) ................................................................. หุ้นสามญั ......................... หุ้น   หุ้นบริุมสทิธิ........................ หุ้น 
 

9. ประวตัิการฟอ้งร้องหรือฟอ้งร้องถกูด าเนินคดี (เว้นแตค่วามผิดลหโุทษ) 
ศาล  สถานะ  คดี(แพง่/อาญา ข้อหาหรือฐานความผิด ทนุทรัพย์  ผลคดี 

            (โจทก์/จ าเลย/ผู้ ร้อง)  /ล้มละลาย) 
...............................     .........................     ...............................   ..................................    .......................   ................... 
...............................     .........................     ...............................   ..................................    .......................   ................... 
...............................     .........................     ...............................   ..................................    .......................   ................... 
 

10. การมีส่วนได้เสียทางตรงและทางอ้อม หรือมีการท าธุรกรรมกับบริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เก่ียวข้อง 
(โปรดระบลุกัษณะของกิจกรรมและลกัษณะสว่นได้เสยีพร้อมจ านวนเงินของผลได้ผลเสยีโดยชดัแจ้ง) 
................................................................................................................................................................................ .......
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................  
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11. การถือหุ้น หรือเข้าร่วมเป็นหุ้นสว่นในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการของบริษัทที่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั
และเป็นการแข่งขนักับกิจการของบริษัท (โปรดระบุช่ือห้างหุ้นส่วน / ช่ือบริษัท / จ านวนหุ้นที่ถือ คิดเป็นร้อยละของทุนจด
ทะเบียน และประเภทธุรกิจที่ด าเนินการ) 
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
 
 ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว / ..................) ..................................................................................................... 
ซึ่งได้รับการเสนอช่ือให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากัด (มหาชน) ขอรับรองว่า
รายละเอียดในแบบประวตัิข้างต้นนี ้พร้อมเอกสารประกอบ ถกูต้องครบถ้วนทกุประการ และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อมกนั
นี ้เป็นความจริงทกุประการ 
 
     ลงช่ือ ................................................................. บคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือ 
                      (.................................................................) 
     วนัท่ี .................................................................... 


